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 محافظون: اجتثاث الواسطة كمفهوم ونهج 
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 يخشون كورونا والسجائر رفيقتهم 
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 كورونا حضرت في حياتنا وغابت 
عن شعارات المترشحين 
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 ترمب وبايدن.. منافسة شديدة 
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مهرجان ا�غنية والموسيقى يواصل جلساته الفكرية

 »الثقافة« و»شومان« تتفقان على دعم مكتبة ا�سرة 

 لقاء يحتفي بـ»ذاكرة ا�يام« للمؤرخ علي محافظة 
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 السلط يتحدث عن أسباب انسحابه 
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 بارتوميو باقٍ.. ميسي مفتاح مشروع برشلونة الجديد 
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 ٣٨٫٦ دينار سعر غرام الذهب عيار ٢١ محلي� 

 اتفاقية بين »اختصاصيي المختبرات الطبية« 
و»الحوسبة الصحية الدولية« 

 تطوير المهارات: المرونة بأساليب العمل حصر8 
على مزودي التدريب المرخصين 
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 ١٧٩ مليون دينار فائض الميزان التجاري 
اHردني مع أميركا 

 »الجمارك« اHردنية تحبط تهريب ١٥ ألف 
قطعة مالبس 

 »جيدكو« تعتذر عن استقبال المراجعين..اليوم 

 استمرار الدوام في »االستهالكية المدنية« 
الخميس المقبل 

 الشرق العربي للتأمين تستثمر في »العرب 
للتأمين« على الحياة والحوادث 
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راكان السعايدة



c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

    w w w . a l r a i . c o m

محمد حسن التل

جهاد الشرع

 


 تويتر تنشر رسائل تحذير من حمالت تضليل 
محتملة عشية االنتخابات ا'ميركية 

 معدل البطالة في إسبانيا يرتفع
إلى ١٦,٢٦ ٪ بسبب الجائحة 
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